
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ িামনা

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ হুমায়ন কবিি মৃত ওয়াজেদ আলী চাবলতাবুবনয়া বুকাবুবনয়া ৫৩৭

২ মৃত আঃ মাজলক মৃত জমান্তাে উবিন 1 বুকাবুবনয়া ৫৩৮

৩ জমাঃ নূজি আলম খান মৃত জমাঃ এন্তাে উবিন উঃ জডৌয়াতলা দঃ জডৌয়াতলা ৫৪৭

৪ জমাঃ মজনায়াি জ াজসন খান ওয়াজেদ আলী খান 2 জডৌয়াতলা ৫৫৭

৫ জমাঃ নূরুজ্জামান খান এন্তাে খান েমািাি 1 জডৌয়াতলা ৫৫৯

৬ মৃত কাজদি জমাল্লা মৃত আো াি জমাল্লা িড় তাজলশ্বি বুকাবুবনয়া ৫৬৩

৭ জমাঃ ইবলয়াস জমাল্লা আব্দুল গবন জমাল্লা বশংড়াবুবনয়া বুকাবুবনয়া ৫৭২

৮ জমাঃ আজনায়াি জ াজসন জোমািাি সিদাি আলী জোমািাি জিিাবেয়াখালী িামনা ৫৭৯

৯ জমাঃ বগয়াস উবিন খা মৃত সামসুবিন খা জপাটকাখালী িামনা ৫৮২

১০ মৃত জমাঃ আসমত আলী বশকদাি মৃত  ােী আঃ মবেদ কাবলকািাড়ী িামনা ৫৮৬

১১ জমাঃ জমাকজেদ আলী সিদাি আশ্রাি আলী সিদাি জচচাঁন িামনা ৫৮৭

১২ জমাঃ আলমগীি আ ম্মদ মৃত  াজতম আলী আমতলী িামনা ৫৮৮

১৩ জমাঃ আজনায়াি জ াজসন জমৌঃ ওয়াজেদ আলী মবল্লক আমতলী িামনা ৫৯৪

১৪ জমাঃ আব্দুল মবতন আব্দুল কাজদি  াওলাদাি আমতলী িামনা ৫৯৯

১৫ জমা”  াবিবুি ি মান মৃতসসয়দ আলী জগালাঘাটা জগালাঘাটা ৬০১

১৬ আঃ মবেদ বসকদাি  াজমে উিীন বসকদাি িলইবুবনয়া Balaybunia ৬০৪

১৭ আজনায়াি জ াজসন খান ওয়াজেদ আলী খান 1 জডৌয়াতলা ৬১৫

১৮ জমাঃ জদজলায়াি জ াজসন আচমত আলী জোমািাি 1 জডৌয়াতলা ৬১৭

১৯ জমাঃ আব্দুল গবন মুন্সী বসিাজুল  ক 2 জডৌয়াতলা ৬১৮

২০ জমাঃ শা ো ান বময়া পান্না আিদুস শব দ তালুকদাি 2 জডৌয়াতলা ৬২০

২১ জমাঃ ো াঙ্গীি আলম জ াজসন আলী খান িড় ভাইজোড়া দঃ জডৌয়াতলা ৬২৪

২২ এ,জক,এম জগালাম ফারুক আবুল  াজসম বময়া জ াগলপাতী জডৌয়াতলা ৬২৬

২৩ জমাঃ িেলুি ি মান এম এ আবেে চাবলতাবুবনয়া নিাজিি  াট ৬২৯

২৪ আব্দুল ওয়াজ দ জসকান্দাি আলী বুকাবুবনয়া বুকাবুবনয়া ৬৩২

২৫ জমাঃ আলতাফ জ াজসন জমাঃ আজনায়াি জ াজসন জোনবুবনয়া িড়তাজলশ্বি ৬৩৩

২৬ জমাঃ আকতাি উে োমান জমাঃ জমান্তাে উবিন  াওলাদাি চাবলতাবুবনয়া নিাজিি  াট ৬৩৯

২৭ কমজলন্দু বসকদাি যজেশ্বি বসকাদাি Latabunia িড় তাজলশ্বি ৬৪১

২৮ জমাঃ শা াো ান বমঞা আমজেদ আলী  াওলাদাি চাবলতাবুবনয়া নিাজিি  াট ৬৪৭

২৯ জমাঃ মাজেদ আলী খান আঃ কবিম খান Kalaiya bukabunia ৬৫৯

৩০ জমাঃ নূি জ াজসন জমাঃ ফেলুল  ক Shingrabunia Bukabunia ৬৬৫

৩১ মৃত ইয়াকুি আলী জোমািাি মৃত জমাঃ সাজদক আলী জোমািাি 1 বুকাবুবনয়া ৬৬৭

৩২ জমাঃ আব্দুল  াবলম জমাল্লা মুো াি আবল জমাল্লা Kalaiya িড় তাজলশ্বি ৬৬৯

৩৩ জমাঃ নেরুল ইলাম জমাঃ আঃ গবন  াওলাদাি Bukabunia Bamna ৬৭৩

৩৪ জমাঃ শা ো ান আঃ মাজলক ডাঃ োফ্রাখালী িড়তাজলশ্বি ৬৭৬

৩৫ জমাঃ শবফকুল ইসলাম  াজতম আলী জমাল্লা বশংড়াবুবনয়া বুকাবুবনয়া ৬৮৪

৩৬ িবফকুল ইসলাম  াজতম আলী বুকাবুবনয়া বুকাবুবনয়া ৬৮৫

৩৭ মৃত শা ো ান বসকদাি মৃত আঃ মবেদ বসকদাি কাবলকািাড়ী িামনা ৬৮৮

৩৮ এ,এস, এম োফি উল্লা এ,জক,এম মুোফফ ি জ াজসন জসানাখালী িামনা ৬৮৯

৩৯ আঃ েত্তাি জমাল্লা মৃত আঃ ওয়াজ দ জমাল্লা পবিম সবফপুি িামনা ৬৯০

৪০ জমাঃ শাহ্ ই আলম খান িাবুল আবুল কাজশম খান পূি ব সবফপুি িামনা ৬৯৩

৪১ মৃত মবমন উবিন মৃত জমাঃ জমজেি আ জমদ দবিণ িামনা দবিণ িামনা ৭০৪

৪২ মৃত জমাঃ ব রু বময়া মৃত আঃ িবশদ বময়া জ াগলপাতী জডৌয়াতলা ৭০৮

৪৩ ধীিাংশু ভূষন বিশ্বাস বিজশ্বশ্বি বিশ্বাস 1 জডৌয়াতলা ৭১০

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাোই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 1



ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৪৪ সুধাংশু ভূষন বিশ্বাস বিজশ্বশ্বি বিশ্বাস 1 জডৌয়াতলা ৭১১

৪৫ আমোত জ াজসন িবেিউিীন  াওলাদাি 2 জডৌয়াতলা ৭১৬

৪৬ জমাঃ জনোি উিীন আজশ্ববদ আলী 2 জডৌয়াতলা ৭১৮

৪৭ ব মাংশু ভূষন  াওলাদাি সতীন্দ্র নাথ  াওলাদাি 1 জডৌয়াতলা ৭২০

৪৮ সুভাষ প লান ব্রজেন্দ্র প লান 1 জডৌয়াতলা ৭২১

৪৯ কামরুল ইসলাম বনোম মৃধা সুলতান আ জম্মদ মৃধা 2 জডৌয়াতলা ৭২৬

৫০ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা আব্দুল ওয়াজ দ 1 জডৌয়াতলা ৭৩৭

৫১ মৃত আঃ খাজলক জমাল্লা মৃত  ােী আ ম্মদ আলী িাটাজোড় বুকাবুবনয়া ৭৩৮

৫২ জমা াম্মদ আঃ মবতন আকন মৃত আঃ কাজদি আকন 1 বুকাবুবনয়া ৭৪০

৫৩ জমাঃ েয়নাল জোমািাি কদম আলী জোমািাি লিীপুিা বুকাবুবনয়া ৭৪১

৫৪ জমাঃ আলতাফ জ াজসন আব্দুল গফুি লক্ষ্মীপুিা নিাজিি  াট ৭৪২

৫৫ জমাঃ রুহুল আবমন  াসান আলী খান চাবলতাবুবনয়া নিাজিি  াট ৭৪৩

৫৬ জমাঃ িবফকুল ইসলাম জমাঃ আলী আকিি Shingrabunia Bukabunia ৭৪৪

৫৭ জমাঃ শা দাত জ াজসন ফজয়ে জমা াম্মদ বশংিবুবনয়া িড়তাজলশ্বি ৭৪৫

৫৮ জমাঃ েয়নাল আজিদীন খান আিদুল আবেে খান জোট যাদিপুিা বুকাবুবনয়া ৭৪৬

৫৯ জমাঃ  ারুন অি িবশদ জমা: আব্দুল মবেদ  াওলাদাি িাটাজোড় বুকাবুবনয়া ৭৪৭

৬০ জমাঃ আিদুল গফফাি  ােী আঃ মন্নান জগালদাি জিিাবেয়াখালী িামনা ৭৪৮

৬১ জমাঃ নেরুল ইসলাম আব্দুল লবতফ জগালদাি জিিাবেয়াখালী িামনা ৭৪৯

৬২ খন্দকাি িবফকুল ইসলাম মৃত খন্দকাি আঃ লবতফ কলাগাবেয়া িামনা ৭৫১

৬৩ জমাঃ আইউি আলী মৃত আঃ গফুি চাড়াখালী িামনা ৭৫২

৬৪ জমাঃ আব্দুল কাজদি  াওলাদাি জমাঃ আকিাম জ াজসন  াওলাদাি আমতলী িামনা ৭৫৩

৬৫ মৃত আঃ মবেদ মৃত আঃ ওয়াজেদ নােীি জিিাবেয়াখালী িামনা ৭৫৪

৬৬ জমাঃ আব্দুল মবেদ নােীি জমাঃ ওয়াজেদ আলী নােীি দবিণ আমতলী িামনা ৭৫৫

৬৭ মৃত আঃ েত্তাি মৃত জফজিস্তালী বনেআমতলী িামনা ৭৫৬

৬৮ জমাঃ আঃ িি মৃতসসয়দ আলী  াং রুব তা িামনা ৭৫৭

৬৯ জমাঃ আিদুস শ ীদ িবফে উিীন দবিণ আমতলী িামনা ৭৫৮

৭০ মুঃ ততফুি ি মান নুরুল ইসলাম জচচাঁন িামনা ৭৫৯

৭১ মৃত জমাঃ জিলাজয়ত আলী মৃত জমা”সিদাি আলী  াা্ওলাদাি রুব তা িামনা ৭৬০

৭২ মৃত আবুল  াজশম মৃতজমাঃ আফজসি আলী কলাগাবেয়া িামনা ৭৬১

৭৩ মৃত ফেলুি ি মান মুত জমাঃ জসিেন আলী সবফপুি িামনা ৭৬২

৭৪ জমাঃ শবফকুল ইসলাম জমাঃ কদম আলী আকন জসানাখালী িামনা ৭৬৩

৭৫ জমাঃ িবফকুল আলম জমাঃ মবফে উবিন  াওলাদাি জঘাপখালী জখালপটুয়া ৭৬৪

৭৬ জমা” আজনায়াি জ াজসন মৃত জিিাজয়ত জ াজসন উঃ িামনা জগালাঘাটা ৭৬৫

৭৭ জমাঃ আঃ মন্নান মৃত জিিাে উবিন েমািাি পবিম িলইবুবনয়া িলইবুবনয়া ৭৬৬

৭৮ জমাঃ নুরুন্নিী মৃত েিানি আলী বশকদাি 1 জডৌয়াতলা ৭৬৭

৭৯ মৃত শা  জমা” আলমগীল জ াজসন মৃত আঃ শ ীদ তালুকদাি ভাইজোড়া জডৌয়াতলা ৭৬৮

৮০ আিদুল মান্নান আঃ েব্বাি  াওলাদাি দঃ গুবদঘাটা দারুচাোলাম ৭৬৯

৮১ জমাঃ জগালাম িব্বানী  াবলম মাস্টাি 1 জডৌয়াতলা ৭৭০

৮২ জমাঃ আবমি হুজসন খান আঃ ি ীম খান দঃ জডৌয়াতলা জডৌয়াতলা ৭৭২

৮৩ মঞ্জুরুল আ সান আঃ কুদ্দুস 2 জডৌয়াতলা ৭৭৩

৮৪ জমাঃ মবতয়াি ি মান আকন জমাঃ আঃ ি মান আকন 1 জডৌয়াতলা ৭৭৪

৮৫ ব মাংশু ভূষন বিশ্বাস ডাঃ বিজশ্বশ্বি বিশ্বাস 1 জডৌয়াতলা ৭৭৫

৮৬ আলী জ াজসন আব্দুি িবশদ জোমািাি 1 জডৌয়াতলা ৭৭৬

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাোই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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